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พระราชบัญญัติ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ .ศ. ๒๕๔๖  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที ่๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

เปนป ที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  

ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑   มาตรา ๓๕   มาตรา ๔๘   และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหง  
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้  

มาตรา ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖"  
มาตรา ๒    พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา ๓    ใหยกเลิก  
(๑)  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒  
(๒)  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๔   ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และคงมีสภาพเปนนิติบุคคล  
 

๒ / มาตรา ๕...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒  

 

มาตรา ๕    ในพระราชบัญญัตินี้  

"สถาบันอุดมศึกษาเอกชน"  

แกบุคคลตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป  
"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา  ผูซ่ึงไดนําทุนมาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและไดรับ  

ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา  

แหงชาติ  

"สภาสถาบัน" หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"กรรมการสภาสถาบัน" หมายความวา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"คณาจารย" หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย และอาจารยพิเศษ  ซ่ึงทาํหนาที่หลัก  

ทางดานการสอนและการวิจยัในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  

"นักศึกษา"  หมายความวา ผูซ่ึงเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงสําเร็จการศึกษา  

ไมต่ํากวาขั้นพืน้ฐานตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือผูซ่ึงสภาสถาบันอนมุัติ  

ใหเขาศึกษาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้  

"กระทรวง" หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ  

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖     พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา  

ระดับปริญญา เวนแตสถานศึกษาที่จดัตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวง  

การชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ  

มาตรา ๗    ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ  

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

๓ / หมวด ๑...  

หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่ใหการศึกษาระดบัปริญญา  



๓ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๑  

การจัดตั้งและเปดดําเนินการ  

มาตรา ๘    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวจิัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทาํนุบํารุง  

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

มาตรา ๙    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภท คือ  

(๑)  มหาวิทยาลัย  

(๒) สถาบัน  

(๓) วิทยาลัย  

ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๐   การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๑    ในการขอรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองเสนอโครงการจัดตั้ง ขอกําหนด  

และสาขาวิชาที่จะเปดสอนมาพรอมกับคําขอดวย  

ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  

(๑)  ช่ือและประเภท  

(๒)  วัตถุประสงค  

(๓)  ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร  

(๔)  รายละเอยีดเกีย่วกับที่ดนิตามมาตรา ๑๒  

(๕)  ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย  

(๖)  ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ  

(๗)  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

(๘)  โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา  

 

๔ / (๙) โครงการ...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๔  

 

  (๙)  โครงการจัดหาและพฒันาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่  
(๑๐)  หลักสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา  

(๑๑)  อัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ  

(๑๒)  วิธีการรับนักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ  

(๑๓)  เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศกึษา  

(๑๔)  การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ การกําหนดอัตรา  

เงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลิกจาง และสวัสดกิารของผูบริหาร  

คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่  

(๑๕)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองตองไดรับความเหน็ชอบ  

จากคณะกรรมการ เวนแต (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหไดรับความเห็นชอบ  

จากสภาสถาบัน และตองแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวนันับแตวันทีส่ภาสถาบันใหความ  

เห็นชอบ  

มาตรา ๑๒   ผูขอรับใบอนุญาตตอง  

(๑)  เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  เปนผูมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใน  

ที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ  

(๓)  เปนผูเชาที่ดินจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา  

เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖  

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและเนือ้ที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓    เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคลนบัแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาตและใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง  

อธิการบดี  

๕ / มาตรา ๑๔...  



๕ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๔   การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม  

มาตรา ๑๓ แลว  ตองไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

การขออนุญาตและการอนญุาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๕   การอนุญาต  การเพิกถอนการอนุญาต  การเปลี่ยนชื่อ  และการเปลี่ยนประเภท  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

มาตรา ๑๖    เมื่อไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการดังนี้  

(๑)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ตองโอนกรรมสิทธิ์ใน  

ที่ดินดังกลาวโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่  

ไดรับใบอนุญาต เวนแตจะมเีหตุจําเปนและรัฐมนตรีอนญุาตใหขยายเวลาออกไปได  แตตองไมเกิน  

สามสิบวัน  

(๒)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีหลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒)  ตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว  

โดยปลอดจากภาระผูกพนัใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํเปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินหกสบิวัน  

(๓)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาว  

โดยปลอดจากภาระผกูพนัใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํเปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินสามสบิวัน  

(๔)  โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากที่ดนิใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใน  

หกสิบวนั  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนใบอนุญาตได  

มาตรา ๑๗   การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑) และ  

(๒) และการบริจาคอสังหาริมทรัพยใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหไดรับยกเวนภาษีอากรกรณ ี 

โอนอสังหาริมทรัพยโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไดรับยกเวนคาธรรมเนียม  

จดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย  

๖ / *มาตรา ๑๘...  



๖ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

  * มาตรา ๑๘   ...ยกเลิก...  

มาตรา ๑๙    การแบงสวนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ใหเปนไปตามระเบยีบหรือ  

ขอบังคับของสภาสถาบัน  

มาตรา ๒๐    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศกึษาในสาขาวิชาใดนอกสถานทีต่ั้งได  

รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่  

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๑   ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองใชอักษรไทยและตองใชคําวา "มหาวิทยาลัย"  

"สถาบัน" หรือ "วทิยาลัย" นําหนาชื่อ  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใชอักษรตางประเทศดวยก็ได โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการ  

มาตรา ๒๒   หามมิใหผูใดซึ่งมิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา  

"มหาวิทยาลัย"  "สถาบัน"  หรือ "วิทยาลยั"   หรือคําในภาษาตางประเทศที่มีความหมายอยางเดียวกนั  

ประกอบชื่อในดวงตรา ปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือส่ืออยางอื่นที่เกี่ยวของกับ  

การดําเนินกิจการเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญัตินี้  

มาตรา ๒๓   กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง  

แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับ  

ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  

*  ความในมาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมี  

บทบัญญัติใหม ความเดิมบัญญัติวา  

" มาตรา ๑๘ การเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุมัติไวตามมาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทําได  

ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และใหแจงคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาสถาบันใหความเห็นชอบ  

การขอเปดดําเนินการ และการใหความเห็นชอบในการเปดดําเนินการในสาขาวิชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ  

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด "  

 

๗ / หมวด ๒...  



๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๒  

คณะกรรมการ  

มาตรา ๒๔   ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑)  ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบญัญัตินี้กําหนดไวใหไดรับความเหน็ชอบจาก  

*  

คณะกรรมการ  

(๒)  เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ  

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  รับรองวทิยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด  

(๔)  ออกระเบยีบและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๕)   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชนสาธารณะ  

หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไป    ในการนี้ จะระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนดวยก็ได  

(๖)   ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่  

ของคณะกรรมการ  

มาตรา ๒๕   ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาํหนาที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของ  

คณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี้  

 

* ความในมาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ  
ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไวใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
(๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(๓)  ใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด  
(๔)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐาน  

การศึกษาที่กระทรวงกําหนด  
(๕) ออกระเบียบ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ"  

๘ / มาตรา ๒๖…  



๘ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๖   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนกุรรมการเพื่อ  

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และเมือ่ไดดําเนินการ  

ประการใดแลวใหรายงานใหคณะกรรมการทราบดวย  

การประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  

กําหนด  

มาตรา ๒๗   ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนกุรรมการ มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ  

มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใดๆสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและ  

หนาที่  

 

หมวด ๓  

การดําเนินงาน  

 

มาตรา ๒๘   ใหมีสภาสถาบันในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแตละแหงประกอบดวย  

(๑)  นายกสภาสถาบัน ซ่ึงผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ  

(๒)  อธิการบดี เปนกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  

* (๓)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจาํนวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซ่ึงผูรับ  

ใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีคณาจารยประจําอยางนอยหนึ่งคน  

(๔)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีเลือกจากบญัชีรายช่ือ  

ผูทรงคุณวุฒิทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ  

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งนายกสภาสถาบันตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (๓)  

และ(๔)  

* ความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให  

ใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"(๓)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคณุวุฒิจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีผูแทน  

คณาจารยอยางนอยหนึ่งคน "  

๙ / ใหสภา…  



๙ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบันเพื่อทํา  

หนาที่แทนนายกสภาสถาบนัเมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง  

นายกสภาสถาบัน  

ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการโดยคําแนะนํา  

ของอธิการบดี  

มาตรา ๒๙  เมือ่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการสภา  

สถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘(๓) และ (๔) แลว ใหนายกสภาสถาบันจัดใหมีการประชุมกรรมการ  

สภาสถาบันเพื่อแตงตั้งอธิการบดี  

การประชุมกรรมการสภาสถาบันครั้งแรกใหดําเนนิการภายในสามสิบวนันับแตวันที่  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับแจงคําส่ังแตงตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา ๒๘  

มาตรา ๓๐   กรรมการสภาสถาบันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย  

กรรมการสภาสถาบันตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดบัปริญญาตรีและตองไมเปนผูมีความ  

ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  

ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  

๒๘ (๓) หรือ (๔) ได แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๑   นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) มีวาระการ  

ดํารงตําแหนงส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  

มาตรา ๓๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการ  

สภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑)  ตาย  

(๒)  ลาออก  

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ  

(๕)  รัฐมนตรส่ัีงใหออกเมื่อเห็นวาขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐  

(๖)  รัฐมนตรแีตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖  

๑๐ / ในกรณี...  



๑๐  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนง  

กอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เปนนายกสภาสถาบันหรอืกรรมการ  

สภาสถาบันแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๘ และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตาํแหนง  

เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการสภาสถาบัน  

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวยงัมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ  

วาระที่เหลืออยูของกรรมการสภาสถาบันที่แตงตั้งไวแลว  

ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการสภาสถาบัน  

ขึ้นใหม ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี  

การแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม  

มาตรา ๓๓   ใหนายกสภาสถาบันเปนผูเรียกประชุมกรรมการสภาสถาบัน  

การประชุมกรรมการสภาสถาบันตองมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

ของจํานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมด  

ใหนายกสภาสถาบันเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทีน่ายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถานายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบัน  

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่ง  

เปนประธานในที่ประชุม  

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก  

กรรมการสภาสถาบันคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน  

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

ใหมีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางนอยปละส่ีครั้ง  

มาตรา ๓๔  สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกจิการทั่วไปของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง  

(๑)  อนุมัตแิผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  ออกขอกาํหนด ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๑ / (๓) จัดสรร...  



๑๑  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

กองทุน  
(๓)  จัดสรรทนุออกเปนกองทุนประเภทตาง ๆ และออกขอบังคับเกี่ยวกบัการใชจายเงนิของ  

 

(๔)  อนุมัติแผนการเงิน งบดลุ งบการเงินประจําปของกองทุนประเภทตางๆ  

(๕)  อนุมัตกิารโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง  

(๖)  อนุมัตหิลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗)  อนุมัตกิารรับนักศึกษา การใหประกาศนียบัตร อนปุริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตร  

 

*  

 

บัณฑิต  
(๘) อนุมัตกิารใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ  

(๙)  อนุมัตกิารจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน  

(๑๐)  อนุมัติความรวมมือทางวิชาการหรือความรวมมืออ่ืนกับสถาบันการศึกษาหรือบคุคลใดตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  

** (๑๐/๑)  อนุมัติการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินกิจการที่  

เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกจิการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนําผลการคนควาวิจยัไปเผยแพร หรือ  

หาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๑๑)   สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาโดยระดมทรัพยากร  

บุคคลจากในประเทศและตางประเทศ การนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา  

ของบุคคลดังกลาวมาใชเพือ่เพิ่มคุณภาพบัณฑิต  

(๑๒)  อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๑๓)  พจิารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการแกไขขอกําหนดตามมาตรา ๑๑วรรคสาม  

(๑๔)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา  

โปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  

 

* ความใน (๖) ของมาตรา ๓๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และให  
ใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

" (๖) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเปดหลักสูตรการสอนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด"  
** ใหเพิ่มขอความดังที่ปรากฎเปน (๑๐/๑) ของมาตรา ๓๔ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๒ / (๑๕) แตงต้ัง...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๑๒  

(๑๕)  

มาตรา ๙๗  

(๑๖)  

(๑๗)  

แตงตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคณุ และถอดถอนคณาจารยประจาํตาม  

 

ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

(๑๘)  สงเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือใหทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสและบุคคลผูมี  

ความสามารถพิเศษ  

(๑๙)   ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกบัการ  

กําหนดตําแหนงอัตราเงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน สวสัดิการ ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน วินัย หลักเกณฑ  

การจางและการเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่  

(๒๐)  พัฒนาความสามารถของคณาจารย  บุคลากร  และคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิต  

บุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

(๒๑)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารย และบุคลากรใหสอดคลองกับความ  

ตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

(๒๒)  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  

และประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒๓)  ใหมีระบบประกันคณุภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหนักศกึษามีสวนรวมใน  

การประเมินคณุภาพสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒๔)  พิจารณาวิธีที่จะทําใหการศึกษา  การวิจัย  และการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนเจริญกาวหนาและมีคณุภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น  

(๒๕)  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด  

โดยเฉพาะ  

มาตรา ๓๕   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สภาสถาบันจะแตงตั้งคณะกรรมการ  

หรือคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหกระทําการใดๆตามที่มอบหมายกไ็ด และเมื่อ  

ไดดําเนินการประการใดแลวใหรายงานใหสภาสถาบันทราบ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดย  

อนุโลม  
 

๑๓ / มาตรา ๓๖...  



๑๓  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๓๖   ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ประกอบดวย  

(๑)  ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน  

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จํานวนไมนอยกวาหกคน  

แตไมเกินสิบสองคน  

ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวธีิการไดมาของกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๓๗   กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา  

๓๖ มีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  

การแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงพนจาก  

ตําแหนงกอนครบวาระ  และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการประจํา  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมือ่ดํารงตําแหนงครบวาระ ใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับ  

โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๘   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจ  

หนาที่ดังนี้  

(๑)  พจิารณาเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  พิจารณาและวนิิจฉัยเกีย่วกับการอุทธรณตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  พิจารณาเทียบตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเขาสูระบบของสถาบัน  

อุดมศึกษาเอกชน  

การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๓๙   ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมอีธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ  

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทํา  

หนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 

๑๔ / รองอธิการบดี...  



๑๔  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

รองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับอธกิารบดี และใหอธิการบดี  

เปนผูแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีพนจากตาํแหนงดวย  

มาตรา ๔๐   ใหสภาสถาบันแตงตั้งอธิการบดีจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม  

มาตรา ๔๑ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันแตงตั้ง  

มาตรา ๔๑   อธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  

(๑)  สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการ  

บริหารสถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหาป หรือสําเร็จ  

การศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษา  

ที่เปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาสามป หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก  

หรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปดสอนระดับ  

ปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

(๒)  ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๓)  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(๔)  ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

(๕)  ไมเคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เวนแตรัฐมนตรีเห็นวาความผิดนั้นไม  

ขัดตอการเปนอธิการบดี  

(๖)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย  

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๗)  ไมเปนบคุคลลมละลาย  

มาตรา ๔๒   ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองอธิการบดีปฏิบัติหนาที่แทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายปฏิบัติหนาที่แทน ถาอธิการบดี  

มิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน  

ในกรณีที่ไมมีอธิการบดี หรือไมมีผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมแีตไมอาจ  

ปฏิบัติหนาที่ได ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ ปฏิบัติ  

หนาที่แทนอธิการบดี  

 

๑๕ / ใหผู...  



๑๕  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับอธิการบดีทุก  

ประการ  

มาตรา ๔๓   อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑)  ควบคุมดแูลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนด  

ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน  

(๒)  จัดใหมีระบบบริหารตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย  

ศาสตราจารยพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

(๔)  แตงตั้งและถอดถอนอาจารย อาจารยพิเศษ ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  

(๕)  ควบคุมดแูลการปฏิบัติหนาที่ของคณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  

(๖)   จดัทําทะเบียนคณาจารยประจํา  ผูชวยอาจารย  เจาหนาที่ และนกัศกึษา ตามแบบที่คณะกรรมการ  

กําหนด  
(๗)  ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไป  

ตามกฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน  
(๘)  เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกจิการทั่วไป  

(๙)  

กําหนด  

จัดทํารายงานประจําป งบการเงินประจําป และรายงานอืน่ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ  

(๑๐)  รักษาวนิัยของนักศกึษา  

(๑๑)  ระมัดระวังมิใหมีการดาํเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัย  

ของประเทศ  วัฒนธรรมของชาติ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามขอกําหนด  ระเบียบ  และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

หนาที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

(๑๓)  ดําเนินกิจการอื่นอนัเปนปกติธุระทีส่ถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํา  

 

๑๖ / มาตรา ๔๔...  



๑๖  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๔๔   เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหสภาสถาบันแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพนจากตําแหนง  

มาตรา ๔๕   คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตําแหนงทางวิชาการดังตอไปนี้  

(๑)  ศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ  

(๒)  รองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษ  

(๓)  ผูชวยศาสตราจารยหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

(๔)  อาจารยหรืออาจารยพิเศษ  

มาตรา ๔๖   คณาจารยประจาํตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีความรูความชํานาญพิเศษในวิชา  (๑)  

ใดวิชาหนึ่ง  

(๒)  ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๓)  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(๔)  ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย  

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๔๗   ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษนัน้  

ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

อาจารยและอาจารยพิเศษนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้ง  

ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษนั้น  

ใหแตงตั้งจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจาํของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๔๘   นอกจากคณุสมบัติและลักษณะตองหามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ หลักเกณฑและ  

วิธีการแตงตั้งคณาจารย ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวตอง  

ไมต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด  

การพนจากตําแหนงคณาจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่าํหนดในขอบังคับของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๗ / มาตรา ๔๙...  



๑๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๔๙   ศาสตราจารยซ่ึงมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก  

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคณุในสาขาวิชาที่  

ศาสตราจารยนั้นมีความเชีย่วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได  

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับ  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๕๐   ในกรณีที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  

หรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารยเกียรติคณุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหผูนั้นมีสิทธิใชช่ือศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวย  

ศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานาํหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได  

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่ง ถาใชอักษรยอใหใชดังนี้  

ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.  

ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกยีรติคุณ)  

รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ รศ.  

รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)  

ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.  

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)  

มาตรา ๕๑   เมื่ออธิการบดีแตงตั้งผูใดใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓) และ (๔) ใหอธิการบดีแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  

ภายในสามสิบวันนับแตวันแตงตั้ง  

มาตรา ๕๒   บุคคลใดจะเปนคณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกินหนึ่งแหงไมได  

มาตรา ๕๓   ในกรณีที่มีความจําเปน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผูชวยอาจารยได  

ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนผูชวยอาจารยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอกาํหนด  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๘ / หมวด ๔...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๑๘  

 

หมวด ๔  

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ  

 

มาตรา ๕๔   ปริญญามีสามชั้น คือ  

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.  

ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.  

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพือ่ใหปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดได เมื่อรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้แลว  

การขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเงือ่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

* มาตรา ๕๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญา หรือ  

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได  

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมปีริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๕๖   สภาสถาบันโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาจออกขอบังคับกําหนดให  

ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับ  

สองได  

* ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ  

ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๕๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่  

มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได เมื่อรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่มี  

การสอนนั้น  

การขอใหรับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  

กําหนด"  

 

๑๙ / มาตรา ๕๗...  



๑๙  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๕๗   สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประกาศนยีบัตร  

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตไดดังตอไปนี้  

(๑)  ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  

(๒)  อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึง  

ขั้นไดรับปริญญาตรี หรือผูที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวชิาตามหลักสูตรปริญญาตรี แตไดคะแนนเฉลี่ย  

สะสมต่ํากวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(๓)  ประกาศนียบัตรบัณฑติ ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ด  

ปริญญาแลว  

มาตรา ๕๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซึ่งสภาสถาบัน  

เห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกกรรมการสภาสถาบัน คณาจารย  

ประจํา หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมได  

ช้ัน  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๕๙   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเปน  

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับประกาศนยีบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจํา  

ตําแหนงคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได  

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยประจําตาํแหนง ใหเปนไปตาม  

ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด  

ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๐ / หมวด ๕...  



๒๐  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๕  

ทรัพยสินและการบัญชี  

มาตรา ๖๐    ทนุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวยเงนิและทรพัยสินตามที่ระบุไวใน  

ขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาในภายหลัง  

ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก  

(๑)  ทุนจากผูรับใบอนุญาต  ซ่ึงประกอบดวยเงนิและทรพัยสินอื่นที่ระบุในขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง  

และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง  

(๒)  ทนุจากการไดรับบริจาค  ซึ่งประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะแตดอกผล  

(๓)  ทุนสะสม  ซ่ึงประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผลดําเนินงานของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา  

มาตรา ๖๑    ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจดัสรรทุนของสถาบันเปนกองทุนประเภทตางๆ ที่มี  

ลักษณะและวตัถุประสงคดังตอไปนี้  

(๑)  กองทนุทัว่ไป ไดแก เงนิและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกจิการทั่วไป  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  กองทุนทรัพยสินถาวร  ไดแก  ทรัพยสินถาวรทุกประเภททีใ่ชในการดําเนินงานของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสวนรวม รวมท้ังเงินที่จัดสรรไวเพื่อจดัหาเพิ่มเติม กอสราง และดัดแปลง  

ทรัพยสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีขึ้น  แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนกองทุนอื่น  

โดยเฉพาะ  

(๓)  กองทุนวจิัย  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู  

ความกาวหนาทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั  รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ  

(๔)  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชซ้ือหนังสือ  

วารสาร ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอื่นที่ใชในหองสมุด  

(๕)  กองทนุพฒันาบุคลากร  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการให  

ทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทั้งนี้  ตาม  

ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๑ / (๖) กองทุน...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๑  

(๖)  กองทุนสงเคราะห ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษา  

และการสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๗)  กองทนุคงเงินตนหรือกองทุนอื่น  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชใน  

วัตถุประสงคอ่ืนตามที่สภาสถาบันกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม  

การบริหารกองทุนแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๖๒   รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดังนี้  

(๑)  เงนิผลประโยชน คาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีเงื่อนไขที ่ 

ระบุใหใชไดเฉพาะแตดอกผล  

(๓)  เงินอดุหนุนจากรัฐ  

(๔)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๕)  รายไดและผลประโยชนอยางอื่น  

รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหถือเปนรายไดของกองทุนทั่วไป นอกจากรายไดที่เกิดจาก  

กองทุนใดโดยเฉพาะใหถือเปนรายไดของกองทุนนั้น  

รายไดจากการบริจาคเงินเกนิกวาจํานวนที่คณะกรรมการกาํหนด  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ตองจัดทําแผนการใชจายเงินและบันทึกบญัชีตามแผนการใชจายเงินดงักลาวเปนรายป สําหรับเงินสวนที่  

เหลือเมื่อส้ินปใหกันไวจายในงวดตอไป  

มาตรา ๖๓   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการเกีย่วกับบรรดารายไดและทรัพยสินของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา ๘  และตามวัตถุประสงคที่ผูบริจาค  

เงินหรือทรัพยสินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดไว  

มาตรา ๖๔   ทกุตนปการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดใหมีเงินในกองทนุประเภทตางๆ  

เปนจํานวนเพยีงพอที่จะดําเนินงานได ถากองทุนใดมจีํานวนเงนิไมเพยีงพอใหโอนเงินในกองทนุทั่วไปไป  

ใหมีจํานวนเพยีงพอ  

ในกรณีที่เงินในกองทุนทัว่ไปมีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งได  ผูรับ  

ใบอนุญาตตองจัดหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอแกการดําเนินงาน  

๒๒ / มาตรา ๖๕...  



๒๒  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๖๕   ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจดัทําบัญชีตามหลักการบัญชสีากลและตามหลักเกณฑ  

ที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖    เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมรีายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหอธิการบดีเสนอ  

สภาสถาบันดําเนินการดังนี้  

(๑)  ใหนําเงินรายไดสวนทีสู่งกวาคาใชจายประจําปในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใชกองทุนอื่นใด  

ที่มียอดติดลบกอน  

(๒)  ใหจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (๑) ใหกองทุนประเภทตางๆ รวมกนัไมนอยกวา  

รอยละหกสิบ และจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละสามสิบ โดยใหมียอดคงเหลืออยู  

เปนทุนดําเนินงานของกองทนุทั่วไปไมนอยกวารอยละสบิ  

มาตรา ๖๗   ใหอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในการจดัทํางบการเงินประจําปใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ  

และเมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอสภาสถาบัน  

เมื่อสภาสถาบันไดอนุมัติงบการเงินประจําปแลว ใหอธิการบดีสงงบการเงินพรอมรายงานการ  

สอบบัญชีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบ  

ระยะเวลาบัญชี  

มาตรา ๖๘   ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ประจําปทุกป  

มาตรา ๖๙    ใหผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และ  

หลักฐานตางๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพื่อการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบัน  

อธิการบดี หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกใหบุคคลดังกลาวสงสมุดบัญชี เอกสาร  

หลักฐานตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน  

๒๓ / หมวด ๖...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๓  

 

หมวด ๖  

การอุดหนุนและสงเสริม  

 

มาตรา ๗๐   ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังตอไปนี้  

(๑)  ใหขาราชการและพนกังานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไดรับ  

เงินเดือนและคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด  

(๒)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตาง ๆ  

(๓)  ยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภณัฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษาและการวิจัยโดยการ  

รับรองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร  

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ  

เอกชน  

 

หมวด ๗  

การกํากับและควบคุม  

 

มาตรา ๗๑   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไป  

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานที่ใดซึ่งมีหลักฐานวาไดมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมได  

รับอนุญาตในระหวางเวลาทาํการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก  

หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร  

มาตรา ๗๒   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน  

ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา ๗๓   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร  

ประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ  

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

มาตรา ๗๔   การกระทําดังตอไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเหน็ชอบจาก  

คณะกรรมการ  

๒๔ / (๑) การรับ…  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๔  

(๑)  การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลใด  
เปนจํานวนเงนิหรือมูลคาเกนิกวาที่คณะกรรมการกําหนด  

(๒)  การกูเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิรอยละยี่สิบหาของมูลคาของทรัพยสินที่สถาบัน  

อุดมศึกษาเอกชนมีอยูขณะนัน้ ทั้งนี้ หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคาแหงทรัพยสิน  

(๓)  การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๔)  การซื้อ การเชาซ้ือ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๕)  การกอใหเกิดภาระผกูพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๗๕   หามมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจาก  

บุคคลใด ซ่ึงการรับนั้นอาจเปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภยัของประเทศ หรือขัดตอวัฒนธรรม  

ของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

มาตรา ๗๖   ในกรณีที่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตองหยุดสอนติดตอกันเกินกวาสามวันนอกจาก  

การหยดุตามปกติ  อธิการบดตีองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  

ภายในสามวนันับแตวันหยุดสอน  

มาตรา ๗๗   ในกรณีที่คณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดพนสภาพจากการเปน  

คณาจารยประจํา ใหอธิการบดีแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวนันับ  

แตวันที่คณาจารยประจําผูนั้นพนสภาพ  

มาตรา ๗๘   ในกรณีที่ปรากฏวาอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี  

สภาพขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย ไมมั่นคงหรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเปนภยันตรายแกนักศึกษา ใหรัฐมนตรี  

มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหอธิการบดีดําเนนิการแกไขปรับปรุงใหเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร  

หรือเมื่อเห็นเปนการจําเปนจะสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหยุดสอนในระหวางเวลาที่ตองดําเนินการ  

แกไขปรับปรุง หรือจนกวาจะเห็นวาเหตุที่ส่ังใหหยุดสอนนั้นไดผานพนไปแลวก็ได  

มาตรา ๗๙   หามมิใหผูรับใบอนุญาต  กรรมการสภาสถาบัน  อธิการบดี  คณาจารย  หรือ  

เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชหรือยอมใหผูอ่ืนใช  

(๑)  ช่ือ ตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกเหนือไปจากที่ระบุ  

ไวในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  สถานที่เพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี  

ของประชาชน หรือการอันไมควรแกกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๕ / * มาตรา ๘๐...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๕  

มาตรา ๘๐   เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัด  *  

การศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น  

**   มาตรา ๘๑   ...ยกเลิก...  

มาตรา ๘๒   การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไมใชขอความอันเปนเทจ็ หรือไม  

ตรงกับขอเท็จจริงตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิด  

ผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  

ขอความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตวัอักษร ภาพ ภาพยนตร  

แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใดๆที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได  

มาตรา ๘๓   ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการ  

มีอํานาจออกคาํส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้  

(๑)  ใหแกไขขอความหรือวธีิการในการโฆษณา  

(๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา  

(๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนัน้ในการโฆษณา  

(๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและ  

วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

* ความในมาตรา ๘๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ  

ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๘๐  เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาตามโครงการที่ไดรับ  

ใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการเปดดําเนินการใน  

สาขาวิชาใดตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น"  

**  ความในมาตรา ๘๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมี  

บทบัญญัติใหม ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๘๑ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดตามมาตรา ๑๘  

แลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการภายในกําหนดหนึ่งปนบัแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชานั้น ให  

ถือวาการใหความเห็นชอบใหเปดดําเนินการสาขาวิชานั้นเปนอันสิ้นสุดลง"  

๒๖ / ในกรณี…  



๒๖  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการตามคาํส่ังของคณะกรรมการ หรือฝาฝน  

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนใบอนุญาตนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหง  

พฤติกรรมที่กระทําผิด  

* มาตรา ๘๔   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข  

ที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยเปนอักษรไทยนําหนาชื่อ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือใชช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  

จากรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆตามที่แจงไปภายในเวลาที่  

กําหนด  

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  ส่ังใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๒)  เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ  

(๓)  เพกิถอนใบอนุญาต  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนัน้ๆ  

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  

*  ความในมาตรา ๘๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช  

ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๘๔   เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดแลว  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน  

หรือวิทยาลัย เปนอักษรไทยนําหนาช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใชช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับ  

อนุญาตจากรัฐมนตรี หรือการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสื่อมลงจากมาตรฐานการศึกษาที่รับรองไวใหคณะกรรมการ  

เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิง่ตาง ๆ ตามที่แจงไปภายในเวลาที่กําหนด  

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง  

การตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๒) เพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา   (ตอ)...  

๒๗ / มาตรา ๘๕...  



๒๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๘๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน หรือแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  

และ (๗) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปดดําเนนิการในสาขาวิชาอ่ืนใดโดยไม  

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนัน้ๆบัญญัติเปนความผิด  

และกําหนดโทษไว  

มาตรา ๘๖   เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  ไมมีทุนพอจะดําเนินการตอไป หรือมีหนี้สินเกนิทรพัยสิน หรือมีฐานะการเงินไมมั่นคง  

อันอาจเกดิความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  เงื่อนไขทีรั่ฐมนตรีกําหนด หรือ  

ประกาศที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบญัญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทําใหเกิด  

ความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีซ่ึงส่ังการตามมาตรา  

๑๐๐ วรรคสาม  

(๓)  หยุดสอนเกินสองเดือนติดตอกัน  เวนแตเปนการหยดุสอนตามขอกําหนดของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๔)  สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ  

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมัน่คง หรือความ  

ปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

...(ตอ)  (๓) เพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๔) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ  

(๕) เพิกถอนใบอนุญาตนั้น  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติเปนความผิดและ  

กําหนดโทษไว"  

๒๘ / ใหรัฐมนตรี...  



๒๘  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความ  

ควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และใหรัฐมนตรแีตงตั้งคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบหาคน  

ทําหนาที่แทนสภาสถาบัน และใหประกาศคําส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพรายวัน  

ภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  

มาตรา ๘๗   เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแลว หามมิใหอธิการบดี  

คณาจารยประจํา  และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติหนาที่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

ตอไป เวนแตคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตอไป  

ในกรณีที่อธิการบดี  คณาจารยประจํา  และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับ  

มอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหจัดการอันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ดูแลรักษาทรพัยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และ  

ส่ิงอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชักชา  

มาตรา ๘๘   ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการไปปฏิบัติงาน  

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระหวางเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคุมของ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตามความจําเปน โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ  

มาตรา ๘๙    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณคําส่ังควบคุมตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบ  

วันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึง่  

ประกอบดวยผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนสามคน  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาจํานวนสามคน  และผูทรงคุณวฒุิในปญหาที่เกี่ยวของจํานวนสามคน  เปนผูพิจารณาเสนอ  

ความเหน็ตอรัฐมนตรีเพื่อช้ีขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  

มาตรา ๙๐    เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา  สถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนที่ถูกควบคุมสมควรจะดําเนนิกจิการของตนเองไดตอไป หรือเมื่อผูรับใบอนุญาตรองขอจะดําเนิน  

กิจการของตนตอไปตอคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานใหรัฐมนตรีทราบ ถารัฐมนตรีเห็นสมควร ใหมีคําส่ังเลิกการควบคุม  

และประกาศคาํส่ังเพิกถอนการควบคุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย   มีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอย  
 

๒๙ / กวาสามวัน…  



๒๙  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

กวาสามวัน และใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี  

เอกสารและสิ่งอ่ืนอันเกีย่วกบักิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกสภาสถาบันโดย  

มิชักชา  

มาตรา ๙๑    เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา  สถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนที่ถูกควบคุมไมอาจดําเนินกจิการตอไปได หรือไมควรใหดําเนินกิจการตอไป และมีเหตุสมควร  

เพิกถอนใบอนุญาต ใหรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ  

ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได  

มาตรา ๙๒   เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานตอรัฐมนตรีวามีเหตุ  

สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ใหคณะกรรมการมีคําส่ังใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบเอกสารเกี่ยวกับ  

ผลการศึกษาของนักศึกษาทัง้หมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ใหแกสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนด  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาใน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาวตามหลักฐานที่ไดรับมอบตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๙๓    เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาว  

หมดสภาพการเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตงตั้ง  

ผูชําระบัญชี และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยการชําระบัญชีบริษัท  

จํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม  

เมื่อไดชําระบัญชีแลวถายังมทีรัพยสินเหลืออยูใหผูชําระบัญชีคืนแกผูรับใบอนุญาต  เวนแต  

ทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากผูอ่ืนตามมาตรา ๑๗ ใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงคใน  

การสงเสริมการศึกษาตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ถาไมไดระบุไวให  

ทรัพยสินนั้นตกเปนของรัฐ  

มาตรา ๙๔   คาใชจายในการดําเนินงานระหวางการควบคุมหรือชําระบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน ใหจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบตัิหนาที่  

ตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

มาตรา ๙๕   ใหกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนเจาพนักงานตามประมวล  

กฎหมายอาญา  

๓๐ / มาตรา ๙๖...  



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓๐  

 

มาตรา ๙๖    เมื่อปรากฏวาอธิการบดี  

(๑)  ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑  

(๒)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือ  

มาตรา ๘๗ หรือขอบังคับ หรือขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  ดําเนินกจิการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะทีอ่าจเปนภยัอยางรายแรงตอความมั่นคง  

หรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๔)  ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปลอยใหผูอ่ืนกระทําการใดๆ ที่ทําใหการจัด  

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ไมมีคุณภาพทางวิชาการ หรือไมมีมาตรฐานการศึกษาตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  และเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

* ใหสภาสถาบันดําเนนิการตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือ  

มีลักษณะตองหามตาม (๑) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔)  

ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน  

ถาสภาสถาบันไมดําเนินการถอดถอน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดาํเนินการถอดถอน  

อธิการบดีจากตําแหนงได  

มาตรา ๙๗    เมื่อปรากฏวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใด  

(๑)  ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตาม  

ขอบังคับตามมาตรา ๔๘  

(๒)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือขอบังคับหรือขอกําหนดของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  กระทําการในลักษณะทีอ่าจเปนภยัอยางรายแรงตอความมั่นคงหรอืความปลอดภัยของ  

ประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 

* ความในวรรค ๒ ของมาตรา ๙๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
และใหใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (๑)  
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔) ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายใน  
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ถาสภาสถาบันไมดําเนินการใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดําเนินการถอด  
ถอนอธิการบดีจากตําแหนงได"  

๓๑ / ใหอธิการบดี...  



๓๑  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหอธิการบดีดําเนินการสอบสวนถาเห็นวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูซ่ึงถูก  

สอบสวนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตามขอบังคับตาม (๑)  

กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือกระทําการตาม (๓) ใหดําเนินการเพื่อถอดถอนคณาจารยผ  

นั้นออกจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้ ใหคณาจารยมีสิทธิยื่น  

อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวนั คําวินจิฉัยของคณะกรรมการถือเปนเดด็ขาด  

ถาอธิการบดีไมดําเนินการตามวรรคสอง ใหสภาสถาบันดําเนินการแทนและใหดําเนนิการตอ  

อธิการบดีตามควรแกกรณีตอไป  

เมื่อไดดําเนินการถอดถอนคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือดําเนินการตออธิการบดี  

ตามวรรคสองหรือวรรคสามแลว ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ  

* มาตรา ๙๘     การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา  

สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๙๙    ผูซ่ึงถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี อาจไดรับแตงตั้งให  

เปนอธิการบดหีรือคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได  เมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตองพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกถอดถอนจากตําแหนง  

 

หมวด ๘  

การเลิกและการโอนกิจการ  

 

มาตรา ๑๐๐    ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความ  

เห็นชอบของสภาสถาบัน ใหแจงความประสงคเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนที่จะตองเลิกกิจการ  

และแผนการจดัการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยูของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการกอนส้ินป  

การศึกษาไมนอยกวาสามเดอืน  
 

*  ความในมาตรา ๙๘  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และใหใช 
ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

" มาตรา ๙๘  การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ  
สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"  
 

๓๒ / ในกรณี...  



๓๒  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง  

ตองไดรับความยินยอมจากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําส่ังเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ  

จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได  และใหนํามาตรา ๙๒  มาตรา ๙๓  

และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับแกการเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๑    ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนญุาตโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

ใหแจงเปนหนงัสือพรอมทั้งเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกบัการโอนใบอนุญาตและรายละเอียดเกี่ยวกบั  

ผูรับโอนใบอนุญาตตอคณะกรรมการ  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองไดรับความยินยอม  

จากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําส่ังโอนใบอนุญาตและจะกําหนดใหผูรับ  

ใบอนุญาตหรอืผูรับโอนใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได  

มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตาย  ใหทายาทหรอืผูจัดการมรดกยื่นคําขอรับโอน  

ใบอนุญาตตอคณะกรรมการพรอมแจงเปนหนังสือใหสภาสถาบันทราบเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน  

หกสิบวนั ถาไมไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

แจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ  

สภาสถาบันแจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  

มาตรา ๑๐๓   ในกรณีที่ไมมีผูรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคมุของสํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา และใหนํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลี่ยนแปลงผูรับ  

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๓๓ / หมวด ๙ ...  



๓๓ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๙  

บทกําหนดโทษ  

มาตรา ๑๐๔   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึง่ป หรือ  

ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ  

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

  * มาตรา ๑๐๖    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

หนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๐๗   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  

๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

มาตรา ๑๐๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๒  

วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๐๙    ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีก  

วันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน  

มาตรา ๑๑๐    ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอื่น หรือ  

คณะอนกุรรมการตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท  

มาตรา ๑๑๑    ผูใดรับตําแหนงอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณาจารยประจํา หรือผูชวย  

อาจารยโดยที่รูอยูวาตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑  

หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๒   อธิการบดีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา  

๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  

 

* ความในมาตรา ๑๐๖  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช  
ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

" มาตรา ๑๐๖   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
หนึ่งแสนบาท"  
 

๓๔ / มาตรา ๑๑๓...  



๓๔ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

มาตรา ๑๑๓   ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๔   ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑  

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ ตองระวาง  

โทษปรับไมเกนิหนึ่งลานบาท  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ กรรมการ  

สภาสถาบัน หรืออธิการบดี หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ตองรับ  

โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพสูิจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

มาตรา ๑๑๖    ผูรับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิ  

สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๑๗   อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา  

๘๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

มาตรา ๑๑๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๒  

วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกวนัละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยัง  

ฝาฝน  

มาตรา ๑๑๙   ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย  

หรือเครื่องแตงกายของนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการ  

ใดๆวาตนมีประกาศนยีบัตร  อนุปริญญา  ปริญญา  ประกาศนียบัตรบณัฑิต หรือตําแหนงของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทาํเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช หรือมี  

วิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๐   ผูใดใช ปลอม เลียน ซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนไมวาจะทําเปนสีใด   หรือทําดวยวิธีใดๆ    หรือทําใหปรากฏที่วัตถุหรือสินคาใดๆโดยไมไดรับ  

อนุญาตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

๓๕ / มาตรา ๑๒๑…  



๓๕  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๒๑   ผูใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําดวยประการใดๆ  

ใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนมอํีานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๒   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหบุคคลอื่น  

หลงเชื่อวาไดรับการรับรองวิทยฐานะ หรือไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนนิการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

หรือไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอนัเปนเท็จ อธิการบดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  

หรือปรับไมเกนิหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทยีบปรับได เมื่อผูตองหา  

ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน  

ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายใน  

กําหนดเวลาดงักลาว ใหดําเนินคดีตอไป  

 

บทเฉพาะกาล  

 

มาตรา ๑๒๔   ใหคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน พ.ศ.  ๒๕๒๒ ปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมคีณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๑๒๕   ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สภาสถาบัน  และคณะกรรมการ  

อ่ืนซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนคณะกรรมการ  

ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๑๒๖   ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงออกให  

กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา ใหถือเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  

๓๖ / มาตรา ๑๒๗...…  



๓๖  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๒๗   ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวกอนวันที่  

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหดําเนนิการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตาม  

พระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช  

บังคับ  

มาตรา ๑๒๘   ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในวนัที่  

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไปตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๒๙   ใหผูปฏิบัติงานในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญัตินี้  

มาตรา ๑๓๐   ในระหวางที่ยงัไมมีกฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับ  

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้  ใหนํากฎทบวง ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด ระเบยีบ และขอบังคับ  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  

นายกรัฐมนตร ี 



๓๗  

 

๓๐  ตุลาคม ๒๕๔๖  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

หนา ๓๒  

เลม ๑๒๐     ตอนที่ ๑๐๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา  

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  

ไดกําหนดกรอบการบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ  ติดตาม  

การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ  

มาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ   เพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ัดการศึกษาระดับ  

ปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง  มีความ  

คลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใตการกํากบัดูแลของสภาสถานศึกษา  และไดกําหนดใหมี  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเปนการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐาน  

การศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึน้   มีความเจรญิมั่นคงและเอือ้อํานวยตอการขยายกจิการในการจัดการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของ  

เอกชนอยูภายใตการกํากับ  ติดตามการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน  จึงจําเปนตองตรา  

พระราชบัญญัตินี้  



 
 

๓๘  

 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

หนา ๑๑  

เลม ๑๒๔     ตอนที่ ๑๐๑ ก  ราชกิจจานุเบกษา  
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  พ.ศ.๒๕๔๖  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจบุันและทําให  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอาจดําเนนิกิจการสนองตอความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง  

รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมแีนวปฏิบัติที่  

แตกตางกัน ดงันั้น เพื่อใหเกดิความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการจัดการศึกษา สมควรกําหนดใหสภา  

สถาบันมีอํานาจในการอนุมตัิหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมท้ัง  

สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทนุหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่น  

เพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โทร. ๐๒-๖๑๐๕๔๔๑ http://www.mua.go.th 
 


